
 

Številka:   032 -7/2016                                                                                 
Datum:     2. 12. 2016 
 
Na podlagi 21. člena  Statuta občine Cerknica  (Ur.l. RS, št. 58/10 in 78/15), 3. člena Pravilnika o 
elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Cerknica (UL RS, št. 51/15) ter 20. in 21. 
člena  Poslovnika občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 66/14 in 78/15), sklicujem 
 

15. redno sejo Občinskega sveta, 
 ki bo v ČETRTEK, 15. decembra 2016, ob 18:00,  

 
v sejni sobi drugega nadstropja občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica. 

Vhod bo skozi glavna vrata občinske stavbe. 

 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda seje 
 

2. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje 
 

3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe  oskrba s paro in vročo vodo v občini Cerknica – 
SKRAJŠANI POSTOPEK, poročevalca: Samo Mlinar, višji svetovalec za komunalno 
cestno dejavnost Tamara Klepac Sterle, podsekretarka za okolje in prostor 
 

4. Soglasje lokalne skupnosti za izvajanje dejavnosti distribucije toplote kot tržne 
dejavnosti, poročevalca: Samo Mlinar, višji svetovalec za komunalno cestno dejavnost 
Tamara Klepac Sterle, podsekretarka za okolje in prostor 
 

5. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 – DRUGA OBRAVNAVA, poročevalka 
Leonida Matičič, višja svetovalka za finance 

 
6. Lokalni program kulture Občine Cerknica 2017 - 2020, poročevalca: Bogdana Bizjak, 

višja svetovalka za družbene dejavnosti in  Bogdan Urbar, predstavnik delovne skupine 
 

7. Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki 
se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica, poročevalka Bogdana Bizjak, višja 
svetovalka za družbene dejavnosti 
 

8. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del 
enote urejanja prostora  GR 19 v Grahovem, poročevalka Tamara Klepac Sterle, 
podsekretarka za okolje in prostor 
 

9. Sklep o soglasju za pridružitev skupini, ki se razglaša za TTIP Free Zone – občino 
brez tajnih sporazumov, poročevalka Irena Zalar, direktorica občinske uprave 
 

10. Obravnava in potrditev uradno prečiščenega besedila Statuta Občine Cerknica (UPB 
1), poročevalka Irena Zalar, direktorica občinske uprave 
 

11. Obravnava in potrditev uradno prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Cerknica (UPB 1), poročevalka Irena Zalar, direktorica občinske uprave 

 
12. Pobude in vprašanja 



 

                        OBČINA CERKNICA 
                                                                                                       OBČINSKI SVET 
                                                                                                                ŽUPAN 
                                                                                                         Marko RUPAR l.r. 

 
 
 
VABLJENI: 

- člani občinskega sveta 
- Mediji  
- Lidija JERNEJČIČ, predsednica Nadzornega odbora                
- Bogdan URBAR, predstavnik delovne skupine 

 
- Občinska uprava:  
- Irena ZALAR, direktorica občinske uprave   
- Tamara KLEPAC STERLE, podsekretarka za okolje in prostor 
- Bogdana BIZJAK, višja svetovalka za družbene dejavnosti 
- Leonida MATIČIČ, višja svetovalka za finance 
- Jasna ZALAR, višja svetovalka za stike z javnostjo in gospodarstvo 
- Samo MLINAR - višji svetovalec  za  komunalno cestno dejavnost  
- Olga SMODILA, višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 
- Jasmina KRIŽANČIČ – svetovalka za splošne zadeve 

 
V VEDNOST: 

- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 


